
Załącznik Nr 4a 

do instrukcji  

 

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 

Środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 
niezaliczane do inwestycji 

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niezaliczane do inwestycji są 
wycenione według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości 
przeszacowanej ( po aktualizacji  wyceny środków trwałych) pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
2.W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia  składnika 
aktywów, w szczególności  przyjętego nieodpłatnie ( w tym w drodze 
darowizny)- jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego 
samego lub podobnego przedmiotu. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny 
sprzedaży netto danego składnika aktywów, określa się w inny sposób jej 
wartość godziwą na dzień bilansowy. 
3. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia 
środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia 
4.Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane 
nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w 
wartości określonej w tej decyzji. 
5. Wartość początkowa środków trwałych podlega aktualizacji zgodnie z 
zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są 
odnoszone na fundusz. 

 

Środki trwałe w budowie Nie występują 

Umorzenia (amortyzacja) 
środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 
(zwanych dalej 
wartościami nip) 

1.Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane są na zasadzie 
planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na 
ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie 
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego i wartości nip do użytkowania , a 
jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka 
trwałego i wartości nip lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub 
stwierdzenia ich niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej 
przy likwidacji ceny  sprzedaży netto pozostałości środka trwałego i wartości 
nip  
2.Jednostak przyjęła stawki umorzenia lub amortyzacji określone w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 
3. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 
są umarzane: książki i inne zbiory biblioteczne, oraz , pozostałe środki trwałe 
oraz wartości nip o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych , dla których odpisy  
amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich 
wartości , w momencie oddania do użytkowania 
4.Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury 
5.Dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie 
z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są 
odnoszone na fundusz 
6.jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne jednorazowo za okres całego roku 

 

Udziały (akcje) w innych 
jednostkach zaliczone do 
aktywów trwałych 

Nie występują 

Należności i udzielone 
pożyczki 

1.Na dzień powstania należności i udzielone pożyczki są wyceniane według 
wartości nominalnej. 
2. Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki są wyceniane w 
kwocie wymaganej zapłaty,  
3.Odsetki od należności i zobowiązań, ujmuje się w księgach rachunkowych 
w monecie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału 
w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału 



Rzeczowe składniki 
aktywów obrotowych 

1.Zapasy materiałów obejmują artykuły spożywcze, artykuły bhp. Ewidencję 
stanu  i rozchodów  materiałów  prowadzi się w cenach ewidencyjnych  
ustalonych na podstawie cen zakupu. W magazynie prowadzi się  ewidencję 
ilościowo wartościową . Wartość rozchodu ustala się metodą „ pierwsze 
przyszło-pierwsze wyszło”. 
2.  Inne zakupione materiały  przekazywane są do zużycia i odpisywane w 
koszty w momencie zakupu.. Niezużyte materiały na dzień bilansowy  
wycenia się w cenie zakupu wynikającej z ostatnich faktur 

Środki pieniężne Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej 

Składniki aktywów i 
pasywów wyrażone w 
walutach obcych 

Nie występują 

Zobowiązania 

1. Na dzień powstania zobowiązania są wyceniane według wartości 
nominalnej 

2.  Na dzień bilansowy zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej 
zapłaty 

Rezerwy 
Nie występują 

Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów 

Nie występują 

Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów 

Nie występują 

Fundusz jednostki Fundusz statutowy jest wyceniany w wartości nominalnej 

 
W 2017 roku wystąpiły/nie wystąpiły* zmiany przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (w przypadku 
wystąpienia należy wypełnić w załączniku nr 4 pkt. 9). 
Wystąpiły/Nie wystąpiły* żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach 
rachunkowych (w przypadku wystąpienia należy wypełnić załącznik nr 25). 
 

 

……………………………       16.03.2018  ……………………………. 
     Główny księgowy   Data sporządzenia        Dyrektor jednostki 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


